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Punkter til drøftelser: 
1. Godkendelse af 

dagsorden 
 

2. Godkendelse af re-
ferat fra sidste 
møde 

 

Dagsorden godkendes.  
 
 
Referatet godkendes.  

3. Orienteringspunkt a) Orientering fra studieleder 
Der har været to sager til behandling om eksamensuregelsmæs-
sighed.  

Referat 

Emne  Møde i Studienævnet for Farmaci 

Dato og tidspunkt  11. maj 2022. Kl. 13.00 – 16.00 

Sted  SUND – WP19, 3. sal – mødelokale Hjernen 

Inviterede  Studienævnsformand Judith Kuntsche – Institut FKF 
Henrik Holbech – Biologisk Institut 
Ulla Hedegaard – IST - Klinisk farmakologi og Farmaci 
Åsa Fex Svenningsen – Institut for Molekylær Medicin  
Studerende Iben Højgaard Jensen 
Studerende Mads Skydsgaard Hansen 
Studerende Asra Hakeem Al-Hassan  
Studerende Eva Kirstine Kjeldvig-Eriksen  
Studieleder Anton Pottegård 
Vicestudieleder Tore Bjerregaard Stage 
Faglig vejleder (SUND) Zahraa Muslem Al-Tewaj 
Faglig vejleder (SUND) Maria Stolz-Andersen 
Studiekoordinator Rikke Fisker Christensen 
 

Afbud fra  Henrik Holbech – Biologisk Institut 
Åsa Fex Svenningsen – Institut for Molekylær Medicin  
Studieleder Anton Pottegård 
Faglig vejleder (SUND) Maria Stolz-Andersen 
Studerende Iben Højgaard Jensen – deltager i behandling af 
dispensationssager 
 

Mødeleder Studienævnsformand Judith Kuntsche 
 

Referent   Studiekoordinator Rikke Fisker Christensen 
 



 

 Side 2 

b) Orientering fra studienævnsformand 
Ingen bemærkninger.  
 

c) Orientering fra studiekoordinator 
Der har været en fælles eksamensklage vedr. eksaminations-
grundlaget ved reeksamen i SU520.  
Det bemærkes fra studienævnet, at de studerende oplever, at der 
ikke var sammenhæng i emnerne i undervisningen. Det kan være 
svært for de studerende at finde sammenhæng i undervisningen 
generelt. Judith tager det med til drøftelse i SNUUF. 
 

d) Orientering fra studerende 
Ingen bemærkninger.  
 

4. Kvalitetssikring og 
-udvikling af uddan-
nelse og undervis-
ning (§ 18, stk. 4, nr 
1) 

a) Studie- og kandidatstartsundersøgelse 2021 
Sagsfremstilling 
Der foreligger resultater fra studie- og kandidatstartsundersøgel-
serne fra 2021.  
 
Bilag: 1.  
 
Indstilling 
Studienævnet drøfter undersøgelsernes resultater og beslutter, 
om der skal igangsættes handlinger på baggrund heraf.   
 
Referat af punktet 
Bacheloruddannelsen:  
Kun 59 % er motiveret for at gennemføre sin bacheloruddan-
nelse. Og det har været svært for de studerende at skabe gode 
studievaner. Det er ønsket, at dette øges fremadrettet.  
Foreningen for Farmacistuderende kan inddrages endnu mere og 
knyttes tættere til uddannelsen.   
 
Kandidatuddannelsen:  
Studienævnet spørger til, hvordan det kan være, at undersøgel-
sen kun er sendt til 32 mulige respondenter, da der er startet flere 
på uddannelsen.  
Studienævnet ønsker at blive involveret, når spørgeskemaerne 
sendes ud for at motivere de studerende til at svare. 
 
Studienævnet mener ikke, at resultaterne skal medføre yderligere 
initiativer på uddannelsen.   
 
Handling 
Rikke undersøger, hvordan det kan være, at spørgeskemaet kun 
er udsendt til 32 respondenter på kandidatuddannelsen.  



 

 Side 3 

b) Evaluering kandidat – Lægemiddeludvikling og regulatorisk 
farmaci 

Sagsfremstilling 
Der foreligger undervisningsevaluering fra Lægemiddeludvikling 
og regulatorisk farmaci i F22.  
 
Se evaluering her: https://eval5.sdu.dk/questionnaire/64969/re-
port (der skal ikke udarbejdes handleplanen, da scoren er over 
4). 
 
Indstilling 
Studienævnet drøfter evalueringsresultaterne.  
 
Referat af punktet 
Studienævnet roser evalueringen og har ikke yderligere bemærk-
ninger.  
 

c) Evaluering kandidat - KFTB 
Sagsfremstilling 
Der foreligger undervisningsevaluering fra Klinisk farmakologi og 
terapi B i F22.  
 
Se evaluering og handleplan her: https://eval5.sdu.dk/questionna-
ire/64965/report   
 
Indstilling 
Studienævnet drøfter evalueringsresultaterne og vurderer, om 
handleplanen kan godkendes.  
 
Referat af punktet 
Det er et ønske fra de studerende, at undervisningen i KFTB min-
der mere om undervisningen i KFTA. 
Det opleves at være meget lægeligt med fokus på diagnose.  
Og det er vigtigt, at underviserne ikke bare genbruger gammelt 
materiale, især hvis der er større ændringer. Det er vigtigt, at der 
er overensstemmelse mellem studieguiden og undervisningen.   
Det opleves for de studerende, at der er meget fagligt over-
lap/gentagelser mellem forelæsningerne.  
 
Studienævnet opfordrer til, at der arbejdes med at undgå overlap 
i fagligt indhold og gentagelser mellem forelæsninger og indhente 
inspiration til undervisningen fra KFTA.  
Der kan overvejes et mindre antal cases for at kunne gå i dybden 
med hver enkelt.  
Handleplanen godkendes med ovenstående bemærkninger.   
 

https://eval5.sdu.dk/questionnaire/64969/report
https://eval5.sdu.dk/questionnaire/64969/report
https://eval5.sdu.dk/questionnaire/64965/report
https://eval5.sdu.dk/questionnaire/64965/report


 

 Side 4 

Handling 
Rikke giver besked til underviser med studienævnets kommenta-
ter.   

5. Eksamensplanlæg-
ning (§ 18, stk. 4, 
nr. 3) 

a) Intet til punktet 
 
 
 

6. Studieordninger, 
kompetencebeskri-
velser og fagbe-
skrivelser (§ 18, stk. 
4, nr 2) 

a) Præcisering af reeksamensformer NAT-fag på bachelor- og 
kandidatuddannelsen 
Sagsfremstilling 
Med indførelse af den nye eksamensbekendtgørelse pr. 1. sep-
tember 2022, er det et krav, at det er tydeligt, hvornår en anden 
prøveform anvendes til reeksamen.  
 
Bek. nr. 2271 af 1. december 2021: 
§ 12, stk. 2: Universitetet kan afvige fra den fastsatte eksamens- 
eller prøveform ved en omprøve. Det gælder dog ikke for bache-
lorprojektet, kandidatspeciale, masterprojekt og akademisk over-
bygningsprojekt. En eventuel alternativ eksamens- eller prøve-
form skal fremgå af studieordningen, herunder betingelserne for, 
hvornår den alternative eksamens- eller prøveform bringes i an-
vendelse.   
 
Der er indkommet ændringer til følgende eksaminer på NAT-kur-
ser på farmaci – se beskrivelse i bilaget:  

• FA501 
• FA504 
• FA511 
• FA802 
• Drug transport & drug delivery systems 

 
Bilag: 2.  
 
Indstilling 
Studienævnet drøfter ændringerne og beslutter, om de kan god-
kendes.    
 
Referat af punktet 
Studienævnet drøftede i indkomne ændringer, som alle blev god-
kendt.  
 
Handling 
Rikke retter fagbeskrivelsen for Drug transport. De øvrige ændrin-
ger sendes til NAT-FAK. 



 

 Side 5 

7. Øvrige sager (§ 18, 
stk. 4, nr 5) 

a) Aftagerpanelmøde farmaci 
Sagsfremstilling 
Uddannelsen har afholdt aftagerpanelmøde den 30. marts 2022. 
På baggrund af mødets drøftelser er der udarbejdet et skema 
med input, som aftagerpanelet opfordrer uddannelsen til at ar-
bejde videre med. 
 
Bilag 3 og 4. 
 
Indstilling 
Studienævnet drøfter hvilke punkter fra inputskemaet, der skal 
overføres til handlepunkter i den endelige handleplan fra aftager-
panelmødet. 
 
Referat af punktet 
Judith undersøger videreudvikling af GMP-kursus til farmacistu-
dernede (nyt kursus sammen med kemistuderende).  
Tore undersøger, om Fertin kan bidrage med undervisning i Læ-
gemiddeludvikling og regulatorisk farmaci.  
Der kan arbejdes på, at de studerende bliver bedre til at arbejde 
med skriftlig fremstilling. Dette kan være via struktureret arbejde 
med rapportskrivning – ikke flere rapporter men dybdegående ar-
bejde i den enkelte rapport. Uddannelsen vil være opmærksom 
på, at der skal arbejdes med den skriftlige fremstilling.  
Der er flere fag på kandidatuddannelsen, hvor de studerende skal 
arbejde i ikke selvvalgte grupper. Og i det nye valgfag Human 
Health skal de studerende samarbejde med studerende fra andre 
uddannelser på SUND. 
 
Handling 
Ovenstående indarbejdes i handleplanen for aftagerpanelmødet.  
 

b) ”Min refleksionsbank” 
Sagsfremstilling 
På NAT blev det besluttet at indføre ekstracurriculære aktiviteter i 
sammenarbejde med RIO for at styrke de studerendes ikke-ker-
nefaglige kompetencer. Udgangspunkt har været, at mange stu-
derende ikke er bevidst over deres ikke-kernefaglige kompeten-
cer, som er vigtigte når de søger job. 
Der har været pilotaktiviteter på BMB, og det skal nu implemente-
res på alle NAT-uddannelser til efteråret 2022. Uddannelserne 
kan selv sætte fokus og tilrettelægge forløbet.  
Se eksempel i bilag 5. 
 
Bilag: 5 og 6.   
 



 

 Side 6 

Indstilling 
Studienævnet drøfter mulige fokuspunkter på de forskellige se-
mestre på bachelor farmaci. Sagen vil yderligere blive behandlet 
på SNUUF-mødet den 17. maj. 
 
Referat af punktet 
Studienævnet havde følgende ideer til refkleksionsbanken 

• 1. semester: Usikkerhed om studievalg  
• 1. semester: Overgang fra gymnasiet til universitetet  
• 1. semester: Introduktion til fagråd, studienævn og For-

eningen for Farmacistuderende  
• 3. semester: Refleksion over egen læring og erhvervede 

kompetencer 
• 3. semester: Fagligt udfordret 
• 4. semester: Hvordan holdes motivationen 
• 5. semester: Faglig identitet og selvstændighed i uddan-

nelsen 
• 6. semester: Valg af profil og overgang til kandidaten 

 
Medlemmerne af studienævnet er meget velkommen til at sende 
øvrige ideer til Judith.  
 
Det kan overvejes, om der også igangsættes initiativer på kandi-
datuddannelsen i forhold til faglig identitet og fremtidig karriere-
valg.  
 
Handling 
Judith tager studienævnets kommentarer med til SNUUF. 
 

8. Ansøgninger fra 
studerende (§ 18, 
stk. 4, nr 4) 

a) Ansøgninger fra studerende kan findes i SAGA.  
Referat af punktet 
Studienævnet behandlede de indkomne ansøgninger. 
 
Beslutning 
Tilsagn: 
• Udsættelse af førsteårsprøve (1) 
• Yderligere prøveforsøg (3) 
• Særlige prøvevilkår (1) 
• Afmelding eksamen (2) 
• Afmelding fag (1) 
• Dispensation Studieophold (1) 
• Udsættelse af afleveringsfrist (5) 
 
Afslag 
• Yderligere prøveforsøg (2) 
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Sager behandlet administrativt siden sidste studienævnsmøde: 
• Udsættelse af afleveringsfrist (3) 
• Afmelding eksamen (2) 

9. Eventuelt 
 

Det besluttes, at studienævnsmødet i juni rykkes til den 17. juni pga. 
eksaminer for både VIP’er og studerende. 
 
 

 
Judith Kuntsche 
Studienævnsformand 

 
Rikke Fisker Christensen 

AC-fuldmægtig 
Studiekoordinator for farmaci 

 


